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Com Obama, os Estados Unidos 
recuperaram a iniciativa, o brilho e a 
liderança. Um homem pode influenciar 
decisivamente o curso dos acontecimentos 
históricos

Numa altura em que a Europa atravessa uma grave crise 
identitária, o Presidente dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, veio lembrar a importância do projecto político euro-

peu enquanto garante da paz e da prosperidade e como condição 
de afirmação dos vários povos do velho continente. Em Londres, 
Obama enunciou com absoluta clareza as razões de fundo que jus-
tificam a permanência do Reino Unido na União Europeia. Lembrou 
aos britânicos que sem a União Europeia a sua influência no mun-
do ficaria seriamente diminuída e a própria relação especial com 
os Estados Unidos relativamente abalada. Na Alemanha elogiou 
o comportamento adoptado por Merkel perante os refugiados, no 
que também pode ser entendido como uma crítica à atitude teme-
rosa assumida por outros países europeus.

Com Obama, os Estados Unidos recuperaram a iniciativa, o brilho 
e a liderança. Um homem pode influenciar decisivamente o curso 
dos acontecimentos históricos. Basta comparar o que era a ima-
gem externa dos EUA no tempo de Bush com aquela que hoje se 
observa para compreender a importância histórica da acção des-
te presidente prestes a cessar o seu mandato. Nesta que terá sido 
uma das suas últimas visitas enquanto presidente ao continente 
europeu, Obama fez aquilo que a maior parte dos actuais dirigen-
tes políticos europeus se têm revelado incapazes de levar a cabo: 
promover a afirmação, num mundo complexo e exigente, dos valo-
res e princípios de que o projecto europeu se reclama desde a sua 
fundação. 
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Várias das empresas ligadas a violações 
dos direitos humanos são sucursais ou 
propriedade de sociedades domiciliadas na 
Europa

Uma das mais notórias características da globalização consis-
te na mobilidade empresarial: a capacidade das empresas se 
transnacionalizarem em busca de vantagens competitivas. 

Não se tratando evidentemente de um fenómeno novo, esta dimen-
são extraterritorial das empresas assumiu nos últimos anos uma es-
cala sem precedentes. Mas essa mobilidade acarreta também maior 
responsabilidade e as empresas europeias, por razões óbvias, têm um 
especial dever de dar o exemplo em matéria de respeito pelos direi-
tos humanos. A União Europeia tem introduzido medidas meritórias, 
como é o caso do sistema de preferências generalizadas (GSP+, na 
sua sigla inglesa), o qual visa promover os direitos humanos e laborais 
e constitui hoje uma peça-chave da política comercial da UE. 
Não obstante, as actividades empresariais em países onde não haja 
uma adequada protecção legal ou factual dos direitos humanos têm 
tido por vezes consequências desastrosas no que toca, por exemplo, 
aos direitos dos povos indígenas, das mulheres e das crianças.
Nem o Tribunal Penal Internacional de Haia nem o Tribunal Interna-
cional de Justiça da ONU estão mandatados para responsabilizar cri-
minalmente as empresas que cometam este tipo de violações: ape-
nas podem julgar, respectivamente, indivíduos e Estados.
Acontece que várias das empresas ligadas a violações dos direitos 
humanos são sucursais ou propriedade de sociedades domiciliadas na 
Europa. Não surpreende, por isso, que se verifique hoje um vivo deba-
te em torno de saber como é que a UE deve proceder quando as activi-
dades de empresas europeias levam directa ou indirectamente a vio-
lações dos direitos humanos em países terceiros, isto é, nos quais os 
Estados-Membros não têm competência jurisdicional. O tratado vin-
culativo que está presentemente a ser negociado ao nível da ONU po-
derá constituir um avanço decisivo, pelo que a UE deve promovê-lo e 
participar activamente na sua preparação.
Outra questão sensível é a de saber como garantir que as pessoas 
afectadas não esbarrem em obstáculos susceptíveis de conduzir a 
uma recusa de acesso à justiça. Um relatório recente do PE fornece 
algumas pistas interessantes, nomeadamente quando propõe a cria-
ção de um "forum necessitatis": um mecanismo que permita a um 
tribunal de um Estado-Membro conhecer de um litígio que apresente 
um nexo com um Estado terceiro, a fim de remediar situações em que 
seja recusado o acesso à justiça.
Outra proposta interessante desse relatório é a da criação de uma 
marca para produtos "livres de abusos" de direitos humanos. Enquan-
to relator-sombra do mesmo, em nome dos Socialistas & Democra-
tas, propus que sejam concedidos benefícios fiscais às empresas que 
preencham os requisitos para obter essa marca.
Se devemos estar cientes das dificuldades que ainda nos esperam 
nesta matéria, não devemos estar menos cientes de que a União Eu-
ropeia é a construção civilizacional em melhores condições de as 
superar.
Artigo escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico
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Fundos 
comunitários 

revistos em 
2016  

Joseph 
Stiglitz e 

Maria João 
Rodrigues 
apelam ao 

aumento de 
investimento

Maria João Rodrigues e Jo-
seph Stiglitz , prémio Nobel 
da Economia, participaram na 
Conferência "Diálogo Europeu 
2016", uma iniciativa a cargo 
do European Trade Union Ins-
titute e pela fundação alemã 
Hans Böckler. Maria João Ro-
drigues afirmou que todos os 
países da zona euro, sobretu-
do os que têm mais exceden-
te, devem reforçar o investi-
mento para atingir patamares 
de crescimento económico su-
periores aos atuais. "Temos de 
chegar a patamares de cres-
cimento superiores, os países 
com mais excedente devem 
reforçar a sua procura interna 
e todos os países da zona euro 
devem investir mais", apelou 

a eurodeputada e relatora do 
Parlamento Europeu para a 
política económica europeia. 
A vice-presidente socialista 
considerou que "é possível ter 
uma trajetória de consolida-
ção orçamental" e, ao mesmo 
tempo, proteger o estado so-
cial e alavancar o crescimento, 
mas para tal é preciso "atuar 
para alterar o quadro europeu" 
e discutir um ‘policy mix' mais 
adequado para a zona euro. 
"Temos de conseguir instru-
mentos para investir, tem de 
se abrir a discussão sobre a 
necessidade de dotar a zona 
euro de instrumentos de es-
tabilização macroeconómica 
e apoios à convergência estru-
tural", defendeu, sublinhan-

do que "esta zona monetária 
se deve dotar de capacidade 
orçamental para fazer aquilo 
que os orçamentos nacionais 
já não podem", bem como de 
instrumentos para tornar a dí-
vida pública mais sustentável. 
Estas posições foram intei-
ramente partilhadas por Sti-
glitz, que sublinhou a necessi-
dade de reformar a zona euro 
e de acabar com os "paraísos 
fiscais". O Nobel da Economia 
apelou ainda para que os "líde-
res europeus parem de culpar 
os Estados-membros que são 
as principais vítimas da cri-
se" e relembrou que "a receita 
aplicada pela troika, com base 
em reformas estruturais duvi-
dosas, foi desumana". 

Por exigência do Parlamento 
Europeu, o Quadro Financeiro 
Plurianual da União Europeia 
2014-2019 - onde se estabe-
lecem as regras sobre a distri-
buição e a utilização dos fun-
dos comunitários - será objeto 
de uma revisão intercalar, até 
ao final deste ano. Contudo, 
ainda antes de a Comissão Eu-
ropeia apresentar as suas pro-
postas, o Parlamento Europeu 
pretende definir diretrizes e 
orientações a observar. É esse 
o objetivo do parecer apresen-
tado por Pedro Silva Pereira, 
que será votado na Comissão 
de Assuntos Constitucionais 
em maio.
Nesse parecer, Pedro Silva Pe-

reira apela a uma maior flexi-
bilidade na alocação dos meios 
financeiros da UE, de modo a 
fazer face aos enormes desa-
fios - alguns deles imprevistos 
- com que a Europa está atual-
mente confrontada, designa-
damente a crise dos refugia-
dos, a ameaça terrorista ou o 
desemprego jovem. O eurode-
putado alerta, todavia, que tal 
flexibilidade não deverá com-
prometer as verbas afetas à 
política europeia de coesão, de 
que Portugal é um dos princi-
pais beneficiários.
Atendendo à magnitude dos 
desafios em questão, Pedro 
Silva Pereira considera mes-
mo que se deveria equacio-

nar uma elevação dos tetos fi-
nanceiros da UE e a criação de 
verdadeiros recursos próprios, 
isto é, de fontes de financia-
mento diretas que não depen-
dam das contribuições nacio-
nais dos Estados-membros. 
Para corrigir as assimetrias 
decorrentes da União Econó-
mica e Monetária seria ainda 
importante, segundo o euro-
deputado socialista, instituir 
um orçamento específico para 
a zona euro.
Por fim, Pedro Silva Perei-
ra sugere o alinhamento dos 
quadros financeiros futuros 
com os ciclos eleitorais da 
UE, a fim de tornar o processo 
mais democrático.
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O Partido Socialista nunca esqueceu 
este projecto e colocou-o, no programa 
do Governo, como pedra basilar da sua 
estratégia para o mar

A ideia da criação de um Centro de Observação Oceânico nos 
Açores, particularmente dedicado ao estudo do mar profun-
do e sistemas pelágicos em contexto insular, não é nova. O 

apoio à criação deste conceito foi anunciado pelo ex-Ministro Ma-
riano Gago em 2010. De imediato se começou a trabalhar na sua 
contextualização e enquadramento. O processo estava avançado, 
as ideias mestras e os objectivos definidos sob um consenso alar-
gado. Infelizmente, o governo socialista onde o saudoso Ministro 
José Marino Gago coordenava as pastas da investigação científica 
e tecnológica, a par do ensino superior, viria a cair algum tempo de-
pois. A ciência entraria em deriva em Portugal.
Mas o Partido Socialista nunca esqueceu este projecto e colocou-
-o, no programa do Governo, como pedra basilar da sua estratégia 
para o mar.
Os Açores têm já uma longa tradição de investigação do mar pro-
fundo e sistema oceânicos utilizando capacidades endógenas e 
uma alargada rede de colaborações e equipamentos. No entanto, 
mesmo debaixo de água, há equipamentos instalados que escutam 
permanentemente os oceanos na nossa área geográfica e outros 
que recolhem imagens a mais de mil metros de profundidade na 
zona da fonte hidrotermal Lucky Strike. Mais uma vez, alguns dos 
equipamentos são da Universidade dos Açores e de outras institui-
ções sediadas nos Açores.
É fácil compreender que nenhum destes equipamentos funcionará 
sem uma equipa alargada. São necessárias dezenas de pessoas com 
formação avançada ou com competências técnicas muitíssimo es-
pecializadas. Neste momento, no arquipélago, há dezenas de cientis-
tas doutorados, técnicos de laboratório e de informática, mergulha-
dores e até operadores de veículos submarinos de operação remota.
Quero enfatizar que o chamado Observatório Oceânico nos Açores 
não vai nascer do nada, pelo contrário tem como base capacidades 
instaladas e comprovadas que é necessário consolidar e estabili-
zar no tempo. Como sem recursos humanos não existe conheci-
mento um dos aspectos que vai ser necessário consolidar são os 
recursos humanos científicos.
A perspectiva integrada do Observatório Oceânico dos Açores per-
mitirá por fim consolidar um centro de excelência em investigação 
do mar profundo para o qual há muito os investigadores do DOP e 
do IMAR-Açores consolidaram a prova do conceito.
Os investigadores deste centro de investigação já asseguraram a 
participação e o financiamento de 6 projectos e Investigação eu-
ropeus do Horizonte 2020. Um dos mais cobiçados e competitivos 
instrumentos da investigação científica na Europa. Prova maior de 
que não são os Açores que tiveram de ir à procura do Centro de 
Observação Oceânica, mas o centro que reconhece que é aqui que 
tem o terreno, as sementes e o adubo para consolidar o futuro do 
Mar Europeu.
Artigo escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico
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RICARDO SERRÃO SANTOS

Parlamento 
Europeu vai 

criar comissão 
de inquérito 

para investigar 
os "Panama 

Papers"  

PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

EM ESTRASBURGO

Marcelo Rebelo de Sousa foi o convidado de 
honra na sessão plenária do Parlamento Eu-
ropeu, que decorreu em Estrasburgo no últi-
mo mês de março.
Um discurso onde o Presidente da Repúbli-
ca desejou "pleno sucesso" ao governo por-
tuguês e onde não foram esquecidos temas 
como o dos refugiados, terrorismo, o projeto 
europeu e o trabalho desenvolvido pelos euro-
deputados portugueses.

O Parlamento Europeu (PE) 
prepara-se para criar uma co-
missão de inquérito parlamen-
tar para investigar as reve-
lações dos Panama Papers", 
determinar de que forma os 
países da União Europeia (UE) 
estão a aplicar a legislação co-
munitária em matéria de trans-
parência fiscal e de luta contra 
o branqueamento de capitais 
e avançar medidas concretas 
para acabar com os paraísos 
fiscais.
Esta comissão, cujo manda-
to e calendário ainda estão 
em negociação entre os dife-
rentes grupos parlamentares 
do PE, deverá ser posta de pé 
nas próximas semanas. 
"É preciso que os governos da 
UE tirem as lições deste es-
cândalo e acabem com as re-
sistências à definição de uma 
política firme e determinada 
contra os paraísos fiscais e 
contra a fraude, evasão fis-
cal e lavagem de dinheiro que 
lhes estão associados", de-
fende Elisa Ferreira.
O combate aos paraísos fis-
cais sempre foi uma das gran-
des batalhas travadas pelos 
Socialistas & Democratas eu-

ropeus (S&D) que há anos de-
senvolvem campanhas inten-
sas em favor do seu fim.
Há pouco mais de um ano, e 
no seguimento das revela-
ções dos chamados LuxLeaks 
por parte do Consórcio In-
ternacional de Jornalistas de 
Investigação (ICIJ), o gru-
po S&D foi particularmente 
ativo na defesa da criação de 
uma comissão especial do PE 
(TAXE) para analisar os acor-
dos fiscais preferenciais con-
cluídos entre alguns países 
europeus, incluindo o Luxem-
burgo, e inúmeras empresas 
multinacionais para atrair de 
forma artificial para o seu 
território os lucros realizados 
pelas mesmas noutros países 
com a promessa de uma tri-
butação muito baixa. 
Esta comissão - que integrou 
duas eurodeputadas socialis-
tas, Elisa Ferreira e Ana Go-
mes - produziu em novem-
bro passado um relatório 
final - de que Elisa Ferreira 
foi coautora - com um diag-
nóstico muito detalhado dos 
meandros da concorrência 
fiscal agressiva no interior da 
UE, acompanhado de uma lis-

ta exaustiva de medidas que, 
para os eurodeputados, de-
verão ser traduzidas em pro-
postas legislativas da Co-
missão Europeia para acabar 
com uma situação que priva 
vários países - incluindo Por-
tugal - de importantes recei-
tas fiscais. Uma das muitas 
reivindicações do PE refere-
-se precisamente à criação 
de uma lista negra europeia 
de paraísos fiscais - ou juris-
dições não cooperantes - e a 
aplicação de sanções a todas 
as entidades que com eles 
operem.
Com as recentes revelações 
Panama Papers" pelo mes-
mo ICIJ, que puseram a nu 
a existência de vastas opera-
ções de fraude e evasão fis-
cal, e mesmo de branquea-
mento de capitais, através 
de centenas de empresas se-
cretas offshore (extraterri-
toriais) criadas no Panamá e 
desligadas de qualquer ati-
vidade económica para fugi-
rem a todos os controles, o 
PE decidiu subir o tom con-
tra os paraísos fiscais com a 
criação da nova comissão de 
inquérito.
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^ O Parlamento Europeu aprovou por larga 
maioria dois relatórios que Francisco Assis 
redigiu, na qualidade de membro da Comissão 
de Transportes e Turismo. Os relatórios deram 
o consentimento às alterações do Acordo so-
bre o Espaço de Aviação Comum entre a União 
Europeia e a Geórgia e o Acordo de Aviação Eu-
ro-Mediterrânico entre a União Europeia e Is-
rael, motivadas pela adesão da Croácia à UE.

^ O gabinete de Maria João Rodrigues no 
Parlamento Europeu tem abertas as inscri-
ções para o III programa de formação avan-
çada para a negociação europeia. As ações 
de formação vão decorrer em Lisboa, a 27 de 
maio, e em Bruxelas entre os dias 16 e 18 de 
junho. As candidaturas, que decorrem até 15 
de abril, devem ser feitas através do envio de 
uma carta de motivação e do CV para milton.
nunes@europarl.europa.eu. O transporte de 
avião e o alojamento em Bruxelas serão supor-
tados pelo Parlamento Europeu.

^ A segurança das centrais nucleares em fim 
de vida é cada vez mais uma questão central 
no domínio das políticas europeias de seguran-
ça e de energia. Carlos Zorrinho endereçou 
duas perguntas à CE relativas a matérias de 

segurança das centrais nucleares na Europa, 
e em particular quanto à segurança da cen-
tral nuclear espanhola de Almaraz. Na primei-
ra, questionou sobre "o papel de supervisão da 
Comissão Europeia relativamente às decisões 
das autoridades competentes dos Estados-
-membros em matéria de segurança nuclear, e 
no que toca à supervisão das decisões das au-
toridades nacionais em matéria de segurança 
nuclear, no que se refere à decisão prosseguir 
a operação de uma central nuclear que apre-
senta riscos com potencial impacto em países 
terceiros?”. Face à posterior apresentação do 
"Programa Indicativo Nuclear", Zorrinho per-
guntou à CE se “está a central nuclear de Al-
maraz a cumprir em pleno a diretiva 2014/87/
Euratom de 8 de julho de 2014?” e caso não es-
teja “quando se prevê que o venha a fazer, qual 
o custo do investimento necessário para o as-
segurar, ou qual a data prevista para ser encer-
rada?”. Carlos Zorrinho questionou ainda sobre 
o mesmo tema os comissários Vella e Canête.

^ Elisa Ferreira foi oradora da conferência 
de alto nível organizada pelo Eurofi, o centro 
de reflexão independente sobre o sistema fi-
nanceiro, presidido pelo ex-diretor-geral do 
FMI e ex- governador do Banco Central fran-

cês, Jacques de Larosière. Desta vez, a con-
ferência - que se reúne duas vezes por ano - 
decorreu em Amesterdão em abril, e contou 
com a presença de inúmeros governadores 
dos Bancos Centrais Europeus, responsáveis 
de várias instituições europeias e do FMI, da 
agência americana de garantia de depósitos 
bancários e dos grandes bancos europeus.

^ Foram aprovados três relatórios de inicia-
tiva da Comissão Pescas nos quais Ricardo 
Serrão Santos teve um papel preponderante. 
“Inovação e diversificação da pesca costeira 
artesanal nas regiões dependentes da pesca”, 
"Regras comuns tendo em vista a aplicação da 
dimensão externa da 'PCP', incluindo os acor-
dos de pesca” e "Aspetos relativos à pesca no 
quadro do acordo internacional sobre a biodi-
versidade marinha nas zonas fora da jurisdição 
nacional, Convenção da ONU sobre Direito do 
Mar”, reconhecem e corporizam o trabalho efe-
tuado por diversos peritos ao nível da Conven-
ção para a Diversidade Biológica.

^ Ana Gomes esteve no final do mês de abril 
nos Açores - Faial, S. Roque do Pico e em S. 
Jorge - onde participou em debates no quadro 
dos XXIII Encontros Filosóficos e nas festas 

de S. Jorge,  falando designadamente sobre a 
crise dos refugiados e os desafios que coloca 
à Europa.

^ Pedro Silva Pereira, membro da Co-
missão do Comércio Internacional, reuniu-se 
com a presidente do Conselho dos Canadia-
nos, Maude Barlow, para debater o acordo de 
comércio entre a UE e o Canadá (CETA), que 
deverá ser votado no PE até ao início de 2017. 
A presidente desta organização canadiana, que 
defende a justiça social e os interesses dos ci-
dadãos, exprimiu algumas preocupações sobre 
os possíveis impactos do CETA, nomeadamen-
te no que toca à segurança alimentar e ao ca-
pítulo sobre investimento. Pedro Silva Perei-
ra faz parte do grupo de trabalho do S&D que 
está a ouvir vários stakeholders e a analisar 
em detalhe o texto do CETA, incluindo o novo 
sistema judicial em matéria de investimento, 
antes do S&D tomar a decisão final sobre se 
deve aprovar o acordo CETA.

^ Liliana Rodrigues participou na visita que 
Carlos Moedas, comissário Europeu para a In-
vestigação, Ciência e Inovação, concretizou à 
Região Autónoma da Madeira para realizar o 
Roteiro da Ciência no final do mês de abril. 

B R E V E S

ENTREVISTA 
ANA GOMES 

“Pretende-se 
acabar com a atual 
concorrência fiscal 
entre alguns países 

da UE”

Integrou a delegação da 
Comissão Especial do Par-
lamento Europeu sobre as 
Decisões Fiscais Antecipa-
das e Outras Medidas de 
Natureza ou Efeitos Simila-
res (TAXE 2) a Chipre, este 
mês. Qual foi o objetivo da 
viagem?
A Comissão TAXE 2 tem reco-
lhido informação sobre regimes 
fiscais nos Estados-membros, 
em especial naqueles cujo qua-
dro legal financeiro e fiscal é 
bastante atraente para o esta-
belecimento de empresas-veí-
culo, apenas constituídas para 
evitar impostos e/ou esconder 
proveitos de atividades ilíci-
tas. Chipre é um desses casos, 
e por isso achámos oportuno ir 

lá. Combina um quadro regu-
lamentar que fornece um dos 
mais baixos impostos sobre o 
rendimento das sociedades na 
UE e a mais baixa taxa de tribu-
tação de ativos de propriedade 
intelectual com secretismo ju-
rídico e controlos rudimenta-
res sobre os beneficiários efe-
tivos de empresas registadas 
no país.  

Quais foram as principais 
conclusões?
Concluímos que, desde o pro-
grama de resgate da Troika 
em 2013, Chipre fez um gran-
de esforço no sentido de me-
lhorar a regulação financei-
ra, a supervisão bancária e a 
prevenção de branqueamen-

to de capitais. Contudo, pouco 
foi feito no sentido de garantir 
mais controlo e transparência 
sobre os beneficiários efetivos 
de todas as empresas sediadas 
em Chipre, o que torna o país 
apetecível para empresas que 
queiram fugir ao fisco noutros 
países, e a esquemas de lava-
gem de dinheiro.

O que pode fazer o Parla-
mento Europeu?
Este tipo de quadro legal é par-
tilhado por vários outros Esta-
dos-membros, que competem 
entre si para atrair investimen-
to estrangeiro pedindo cada vez 
menos impostos às empresas, e 
que leva a uma corrida ao fundo 
que sobrecarrega os cidadãos. 

No relatório Ferreira-Theurer, 
o Parlamento Europeu fez um 
vasto conjunto de recomenda-
ções, sendo um dos pontos ful-
crais a transparência sobre os 
registos anuais de contas das 
empresas multinacionais, para 
que as autoridades fiscais, or-
ganizações e cidadãos possam 
saber onde possuem maior vo-
lume de negócios e lucros e 
onde pagam impostos. A Co-
missão fez, no início do mês, 
uma proposta neste sentido, 
cujo texto será revisto pelo 
Parlamento Europeu e, depois, 
negociado com o Conselho de 
Estados-membros. Outro as-
peto fulcral é a harmonização 
e consolidação da matéria co-
letável do imposto sobre as so-

ciedades (IRC), já proposta em 
2011, mas bloqueada pelos Es-
tados-membros. Esta lei har-
moniza a base sobre a qual in-
cidirá o imposto para que passe 
a ser a mesma em todos os paí-
ses. Pretende-se acabar com a 
atual concorrência fiscal entre 
alguns países da UE, que, pelo 
facto de tributarem fluxos fi-
nanceiros de forma diferen-
te, atraem para o seu territó-
rio os lucros de multinacionais 
realizados noutros países com 
impostos baixos, privando des-
ta forma os parceiros de im-
portantes receitas fiscais. Sob 
pressão do Parlamento Euro-
peu, a Comissão já anunciou 
nova proposta legislativa para 
o final deste ano.
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